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چکیده

افراد  زندگی  و کمی  کیفی  ارتقاء سطح  توانبخشی جهت  اقدامات  از  یکی  مقدمه: 
کم توان با نیازهای ویژه، توانبخشی حرفه ای می باشد. هدف این پژوهش بررسی دیدگاه 
توانبخشی  بر  حرفه آموزی  کارگاه                                                      های  تاثیر  مورد  در  توانبخشی  متخصصان  و  مربیان 

حرفه ای افراد کم توان ذهنی و جسمی می باشد.
و  نفر(   38( توانبخشی  متخصص  کارشناسان  کلیه  را  پژوهش  جامعه آماری  روش: 
مربیان و کمک مربیان )34 نفر( که در مراکز حرفه آموزی و کارگاه های حمایتی-تولیدی 
غیردولتی توانبخشی استان کرمان )8 مرکز( مشغول خدمت می باشند )در مجموع72 نفر(، 
تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در این مطالعه سرشماری بود. ابزار پژوهش پرسشنامه 
دو قسمتی شامل اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل پنج سوال 
نظر در  از کارشناسان مسئول و صاحب  نفر  نظر ده  بود. روایی محتوای آزمون توسط 
نظارت بر مراکز حرفه آموزی افراد کم توان با نیازهای ویژه مورد تایید قرارگرفت. پایایی 
آزمون نیز بر اساس آلفای کرونباخ 0/7محاسبه شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و 

تحلیلی )آزمون آماری من ویتنی یو( تحلیل شد.
متخصصان  و   38/40 مربیان   ،37/92 شرکت کنندگان  نگرش  نمره  میانگین  نتایج: 
توانبخشی 37/50 بود. نگرش شغلی افراد شرکت کننده به تاثیر کارگاه های حرفه آموزی 
بر توانبخشی حرفه ای افراد کم توان ذهنی و جسمی مثبت بود. نگرش مربیان با متخصصان 
توانبخشی تفاوتی نداشت. بین نگرش مربیان و متخصصان در مورد تاثیر نوع کارگاه های 
حرفه آموزی بر میزان رغبت وعالیق شغلی افراد کم توان تفاوت معناداری وجود نداشت. 
با  حرفه آموزی  کارگاه های  معتقدند  توانبخشی  متخصصان  نتیجهگیری:  و بحث
عالیق و رغبت های شغلی تناسب زیادی داشته است و از دالیل آن می تواند این باشد 
که این کارگاه ها با توجه به نظر ارزشیابان حرفه ای، مربیان، متخصصان، نیاز بازار بومی و 

همچنین رغبت های افراد کم توان با نیازهای ویژه راه اندازی شده است.
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Abstract 
Introduction: Vocational rehabilitation is one of rehabilitation actions for 
improving the quality and quantity of life of people with special needs. 
The purpose of this study is evaluation the ideas of rehabilitation experts 
and educators about the impact of professional training workshops on vo-
cational rehabilitation of persons with physical and mental disability.
Methodology: The population consist of all rehabilitation experts (38) and help 
coaches and trainers (34) in vocational training centers and   NGO support rehabilita-
tion workshops in Kerman (8 units) are in the service (in total 72 people). Census 
method was used in this study. The Research Tools consist of a Two-part question-
naire includes demographic information and a questionnaire includes five questions. 
 Content validity was confirmed by ten experts and supervisors in profes-
sional training centers for disabled persons with special needs. The Reli-
ability was calculated by Cranach’s alpha (7.0). Data were analyzed by 
descriptive and analytical statistics (u Mann-Whitney test).
Results: The Average scores of the participants was 37/92 and The Average 
scores of educators 38/40 and the Average scores of rehabilitation expert’s atti-
tude was 37/50. Participants Job attitude in the workshops were positive about 
the impact of professional training workshops on vocational rehabilitation for 
people with mental and physical disability. There was no difference Between 
Attitude of rehabilitation experts and educators. There was no statistically dif-
ference Between Attitudes of educators and experts about the impact of profes-
sional training workshops on job Trends rate in people with disability.
Conclusions: Vocational rehabilitation experts believe that the workshops 
have a lot proportions with job Trends. Perhaps the reason for this issue is 
that the workshops have been launched According to the Professional as-
sessors, trainers and experts and Local market needs and trends of disable 
people with special needs

Please cite this 
article as follows:

Kamali M, Babaeian N and Hashiebaf A. The Perspective of Professional 
Educators and Rehabilitators About the Impact of Professional Training Work-
shops on Professional Rehabilitation of People with Intellectual and Physical 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی44

بررسی دیدگاه مربیان و متخصصان توانبخشی حرفه ای در مورد تاثیر کارگاه های حرفه آموزی بر توانبخشی حرفه ای افراد کم توان ذهنی وجسمی

مقدمه

افراد کم توان با نیازهای ویژه  به کمک تدابیر توانبخشی نه تنها از برکت زندگی بهره مند می شوند، بلکه می توانند برای 
خود  به جای مصرف کننده، تولید کننده باشــند. کمک به افراد کم توان با نیازهای ویژه در جهت اشــتغال و دستیابی به 

استقالل اجتماعی و اقتصادی از طریق توسعه توانایی ها و مهارت های حرفه ای وظیفه مهم اجتماع معاصر است.
 پذیرفتــن ایــن اصل که هر انســان )فارغ از رنگ و نــژاد و ملیت و نوع معلولیت( حق مســلم دارد که از موهبت هاي 
خدادادي بهره مند شود،  ضرورت توجه و تأکید بر آموزش و اشتغال افراد کم توان با نیازهای ویژه را بیش از پیش مورد 

تأیید قرار مي دهد.
انسان معلول تمام نیازها و امیدهاي یک فرد عادي را دارد و مي خواهد کار کند و مایحتاج زندگیش را برآورده سازد. 

او بشدت خواهان استقالل است و هیچگاه دوست ندارد دیگران با او رفتاري ترحم آمیز داشته باشند.
 قرن بیســتم تحول عظیمی در وضع معلوالن به وجود آورد. زمانی که آتش جنگ جهانی دوم هنوز شــعله می کشید و 
افراد کم توان با نیازهای ویژه زیادی را بر جا می گذاشــت، ســتاره امیدی در افق تاریک معلولیت درخشــید. توانبخشی 
بــه عنوان یکی از جدیدترین تخصص ها و تکنیک های پزشــکی به عنوان تنها پشــتیبان و امید افراد کم توان با نیازهای 
ویژه ظهور نمود. یکی از اقدامات توانبخشــی جهت ارتقاء ســطح کیفی و کمی زندگی افراد کم توان با نیازهای ویژه، 

توانبخشی حرفه ای می باشد.
خدمات توانبخشــی حرفه ای آن قســمت از مراحل تدریجی، پیوسته و هماهنگ، شــامل تدارک گروهی از خدمات 
حرفــه ای ) راهنمایی حرفــه ای، آموزش حرفه ای و نیز گزینش حرفه مناســب( که برای مدد دادن بــه افراد کم توان با 
نیازهای ویژه به منظور پیدا کردن و حفظ شــغل در نظر گرفته شده است می باشد. بنابراین خدمات توانبخشی حرفه ای 
باید مقدماتی فراهم آورد تا افرادی که دارای معلولیت هایی هستند بتوانند استقالل اقتصادی و اجتماعی کسب کرده و 

شان و احترام خویش را به دست آورند.
مراحل توانبخشــی حرفه ای شــامل ارزشیابی و راهنمایی، آموزش حرفه ای، کاریابی و اشــتغال می باشد که ارزشیابی 
حرفه ای معلولین جویا و متقاضی کار، مشــاوره و راهنمایی حرفه ای معلولیــن، آموزش فنی و حرفه ای در کارگاه های 
تحت پوشش سازمان های متولی، معرفی جهت آموزش فنی و حرفه ای به خارج از سازمان، ارائه خدمات سنجش عالیق 
شــغلی و استعداد حرفه ای- روانســنجی و غیره، آموزش مهارت های سازگاری اجتماعی و ارتباطی، همچنین ارتباطات 
مســتمر بین سازمانی و خارج از دســتگاه های دولتی جهت فراهم نمودن زمینه اشــتغال افراد کم توان با نیازهای ویژه و 

آگاه سازی جامعه در جهت آشنایی با توانایی های حرفه ای افراد کم توان با نیازهای ویژه از فعالیت های آن می باشد.
از نظــر رایت )به نقل از غباری بناب،1388( برخی از اصول توانبخشــی حرفه ای عبارتند از مســئولیت جامعه در قبال 
فراهــم آوردن فرصت های برابر، تیمی اداره شــدن برنامه های توانبخشــی، ارزیابی و ارزشــیابی برنامه در تمام مراحل 
اجرای کار، تنوع برنامه های حرفه ای و توجه به خالقیت و نوآوری افراد کم توان با نیازهای ویژه اســت. از ضروریات 
یک برنامه آموزش حرفه ای این است که فرد را به سازگاری اجتماعی و شغلی برساند و این برنامه در پنج زمینه عمده 
اطالعات شــغلی، راهنمایی حرفه ای، جایدهی حرفه ای، به کارگماری، جایدهی اجتماعی تهیه شده است. زولینگن نیز 
ابعاد توانمندی شغلی را به شش بعد عمومی، شناختی، شخصیتی، اجتماعی- ارتباطی، اجتماعی- هنجاری و استراتژیک 

تقسیم می نماید. )زولینگن،2002(
جهت کارآمدسازی آموزش حرفه ای برای افراد کم توان ذهنی وجسمی باید به ویژگی های واقعی افراد کم توان همراه 
با نگرش مثبت به محدودیت ها و توانایی های ایشان توجه کرد. در این مدل از توانبخشی تمرکز بر مهارت های پایه شغلی 
و مشاغل بومی ساده است. دیدگاه مناسب به آموزش ویژه و توانبخشی با جهت گیری مبتنی بر فرد و خانواده باید اتخاذ 
گردد تا آموزش با زندگی روزمره مرتبط باشد و آموزش های کاربردی در اولویت قرار گیرد. موسسه های مردم نهاد و 
سازمان های دولتی و به ویژه کارفرمایان و متصدیان امور تولیدی- خدماتی بایستی با آموزش های حرفه ای همگام شده 
و به توانبخشی مبتنی بر جامعه، مقوله آموزش و توانبخشی مادام العمر در گستره ی زندگی افراد کم توان ذهنی و جسمی 
توجه گردد. همچنین در توانبخشــی حرفه ای باید به انســجام و وحدت رویه بین سازمان ها، طراحی و اجرای طرح های 
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تابستان 1394، دوره 4، شماره 2، پیاپی 4512

محمد کمالی و همکاران

انتقــال و ســرمایه گذاری جهــت طراحی و 
اداره ی کارگاه هــای حمایتی و نیمه حمایتی 
و برنامه های شغلی نظارتی و کار آموزی های 
شغلی، اهتمام به دوره های تربیت متخصص 
و تامین امکانات و تسهیالت حرفه آموزی و 
توجه به اهرم های قدرتمند والدین، مربیان و 

ظرفیت های بومی- محلی توجه شود.
از آنجــا که یک فــرد کم تــوان ذهنی و 
جســمی، در تمامــی مراحــل زندگــی به 
درجــات مختلــف و بــه انــواع متنوعی از 
خدمات آموزشــی و توانبخشــی نیازمند و 
وابسته است، لذا نگرش مقطعی به آموزش 
حرفه ای یکی از آســیب های اثر بخشی آن 
اســت. آمــوزش حرفــه ای از آموزش های 
رســمی آغازین تا آموزش هــای تکمیلی و 
نظارت و راهنمایی هــای حین کار را در بر 
می گیرد، لذا نظام های آموزشــی کارآمد و 
برنامه هــای آموزش شــغلی اثربخش برای 
مراحــل و موقعیت هــای مختلــف زندگی 
فرد، طرح ها و راهبردهای به هم پیوســته و 
منسجمی را تدوین، اجرا و نظارت می نمایند 
که در مجموع خودکفایی و تداوم شــغلی 
و پایــداری نســبی وضعیــت فــرد را تامین 
می نماینــد. )دیچمــن و همــکاران 2008، 
واتــزک و همــکاران 2009، شــه ناصریان 

2001، میچون 2005(
هدف از آموزش حرفــه ای افراد کم توان 
ذهنی و جسمی این است که این افراد پس از 
حضور در کارگاه های حرفه آموزی و سپری 
کردن آموزش های حرفه ای بتوانند در همان 
حرفه ای که آموزش دیده اند مشغول به کار 
شوند. البته در بســیاری از مطالعات بر روی 
افراد کم توان ذهنی و جســمی مشاهده شده 
که این افراد نیازمند آموزش های ساده برای 
شــغل های غیر ماهر و نیمه ماهر می باشــند و 
بایستی روش ها و عادات کاری به این افراد 
آموخت که برایشان مفید باشد و بتواند آن ها 
را به ســمت یک استقالل نســبی سوق داده 
و آن ها را برای داشتن یک زندگی روزمره 

آماده ســازد. لذا مراکز و کارگاه های حرفه آموزی کوشش کردند به 
جای کار آموزی، روی تربیت حرفه ای یا آموزش شــغلی و همچنین 
صالحیت های شــغلی و اجتماعی تاکید کننــد. )چنینگ و همکاران 

1932، کرک و همکاران 2005(
تحقیقات انجام شــده در ایران بر روی توانمندســازی شــغلی افراد 
کم توان ذهنی و جســمی نشان می دهد که دوره های مهارت آموزی 
حرفه ای با توجه به اهداف توانمندســازی شــغلی انجام نمی پذیرد و 
محتوای دوره ها و کالس های حرفه آموزی )کارگاه ها( و مهارت های 
کاربردی بایستی مورد تاکید قرار گرفته تا موجب افزایش مهارت های 

زندگی این افراد شود. )بهراد 1383، شهرامي و متقیانی 1383(
آمــوزش حرفــه ای فعالیتــی گروهی اســت. اعضای گــروه برنامه 
آموزش حرفه ای، مجموعه ای هســتند متشکل از متخصصان مختلفی 
مانند کاردرمانگر، روانشــناس، مــددکار اجتماعــی و... متخصصان 
آموزش های ویــژه و متخصصان حرفه ها و مشــاغل مختلف موجود 
در اجتمــاع )مربیان( می باشــند. هر یــک از این افــراد نقش مهم و 
کلیــدی در برنامه آموزش حرفه ای دارند. طبیعی اســت که هرکدام 
دیدگاه های خاص خــود را دارند و اهداف مختلفــی را برای برنامه 
آموزش حرفه ای و بروندادهای حاصل از آن دنبال می کند. اصطالح 
آموزش شــغلی به معانی گوناگونی به کار رفته است.  هر یک از این 
معنــای، برنامه ای خاص خود را در ذهن متبادر می ســازد، ولی تمام 
این برنامه ها هدفشــان این اســت که فرد کم توان ذهنی وجســمی را 
برای نوعی شــغل تربیت کنند. بســیاری بر ایــن باورند که چون فرد 
کم توان ذهنی وجســمی نمی تواند در موضوع های نظری، توانمندی 
الزم را کســب کند و یا موفقیتی به دســت آورد، لــذا بهترین برنامه 
آموزشــی برای آن ها، نوعی کالس های کارآموزی حرفه ای اســت. 
هدف آموزش به افراد دارای کم توانی ذهنی و جسمی، آماده ساختن 
آن هــا برای زندگی اجتماعی و فراگیری مهارت های ضروری جهت 
داشتن یک زندگی مستقل یا با حداقل وابستگی است و اینکه آنان را 
برای شغلی تربیت کند. )تکین ارسالن و ساکوگلو 2007، شه ناصریان 
2001، بریگر و همکاران 2009، واالس و مک الفین1980، ودورث 

و میلسام 2004(.
 از ضروریــات کارگاه هــای حرفه آمــوزی برای افــراد کم توان با 
نیازهای ویژه آن اســت که به آنان فرصتی بدهند تا توانایی هایشــان 
را بــرای حمایــت از خود به ظهور برســانند و در عین حال از یاس و 
ناامیدی آنان، از اینکه ممکن اســت نتوانند مانند دیگران در کارشان 

شایستگی پیدا کنند، جلوگیری نمایند. )گیلبراید،2000(
با توجه بــه اینکه دیدگاه مربیان و متخصصــان حرفه ای می تواند بر 
کیفیــت کارگاه های حرفه آموزی تاثیر گذار باشــد )تکین ارســالن و 
ساکوگلو 2007، شه ناصریان 2001( محقق بر آن شد تا تحقیقی برای 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی

عنوانمقالهخوبونازنین

پاســخ به این ســوال که “ آیا توافق عمومی بین دیدگاه های مربیان و 
متخصصان درگیر توانبخشــی حرفه ای برای نیل به اهداف توانبخشی 
حرفــه ای با حضور افــراد کم توان بــا نیازهای ویــژه در کارگاه های 

حرفه آموزی وجود دارد؟” انجام دهد.

روش

در ایــن مطالعــه توصیفی مقطعی جامعه آمــاری پژوهش را کلیه کارشناســان متخصص اعم از مــددکاران اجتماعی، 
روانشناسان، کاردرمانگران، گفتاردرمانگران و... )38 نفر( و مربیان و کمک مربیان )34 نفر( که در مراکز حرفه آموزی 
و کارگاه های حمایتی-تولیدی غیردولتی توانبخشــی اســتان کرمان )8 مرکز( مشغول خدمت می باشند )در مجموع 72 

نفر(، تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در این مطالعه سرشماری بود.
 ابزار پژوهش پرسشــنامه دو قســمتی شامل اطالعات دموگرافیک و پرسشــنامه پژوهشگر ساخت شامل پنج سوال بود 
کــه به صورت چنــد گزینه ای از خیلی مخالفم با امتیاز صفر تا خیلی موافقم با امتیاز 10 نمره گذاری شــده بود. مجموع 
سئواالت هر پرسشنامه امتیازی از صفر )نگرش کامال منفی نسبت به تاثیر کارگاه ها( تا پنجاه )نگرش کامال مثبت نسبت 
به تاثیر کارگاه ها( دریافت می کند. روایی محتوای آزمون توســط نظر ده نفر از کارشناســان مســئول و صاحب نظر در 
نظــارت بر مراکز حرفه آمــوزی افراد کم توان با نیازهای ویژه  مورد تایید آنان قرار گرفت. پایایی آزمون نیز بر اســاس 

آلفای کرونباخ 0/7 محاسبه شد.
به منظور انجام مطالعه از مسئولین ذیصالح اجازه نامه کتبی دریافت شد و به شرکت کنندگان توضیح داده شد که پاسخ 
آنان در پرسشــنامه تاثیری در مســایل شغلی و حرفه ای آنان نخواهد داشــت و آنان در صورت تمایل می توانند از نتایج 
مطالعه مطلع شــوند. اهمیت و ضرورت مطالعه برای شــرکت کنندگان توضیح داده شــد و موافقت آنان کســب گردید. 
پرسشــنامه های بی نام جمع آوری شــد، انتشار نتایج بدون اشــاره به نام افراد انجام شد، اصول اخالقی در نشر و در مقاله 

نویسی رعایت شد.
 پس از انجام هماهنگی ها و دریافت اجازه نامه به محیط پژوهش مراجعه شــد. شــرکت کنندگان به صورت خود اظهاری 
  SPSS پرسشــنامه ها را تکمیل و در همان روز به پژوهشگر برگرداندند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار
مــورد بررســی قرار گرفــت. در تحلیل داده ها از آمار توصیفــی )فراوانی و درصد فراوانی، میانگیــن و...( و در تحلیل 

استنباطی از آزمون مان ویتنی یو استفاده شد.
یافته ها

میانگین سني شرکت کنندگان 33/72 سال بود.70/83 درصد از یک تا شش سال دارای 
ســابقه کار در مراکز حرفه آموزی توانبخشی می باشند و 29/16 درصد دارای بیشتر از 6 
ســال ســابقه کار با معلوالن بودند. 30/55 درصد از آزمودنی ها دارای تحصیالت دیپلم 
و فوق دیپلم بودند که شــامل مربیان و کمک مربیان می باشد.58/33 درصد از مربیان و 
متخصصان دارای تحصیالت لیســانس و 8/33 درصد دارای تحصیالت فوق لیسانس و 
2/77 درصد نیز دارای تحصیالت دکترا و پزشــکی بودند. 44/45 درصد پاسخگویان را 
مربیان و کمک مربیان تشــکیل داده است و 55/55 درصد باقی مانده از پاسخگویان نیز 
شامل متخصصان )مسئول فنی، مددکار اجتماعی، روانشناس، کاردرمانگر، گفتاردرمانگر، 

فیزیوتراپ و پزشک( می باشد )جدول 1(.
میانگین نمــره نگرش شــرکت کنندگان 37/92، میانگین نمره نگــرش مربیان 38/40 و 
میانگین نمره نگرش متخصصان توانبخشی 37/50 بود. نتایج مطالعه نشان داد بین نگرش 
متخصصان و مربیان در خصوص متناسب بودن نوع کارگاه های حرفه آموزی با عالیق و 

رغبت های شغلی افراد کم توان با نیازهای ویژه، خودکفایی فردی افراد کم توان با نیازهای ویژه با حضور در کارگاه های 
حرفه آموزی، متناسب بودن محصوالت تولیدی کارگاه های حرفه آموزی با نیاز بازار بومی، تاثیر حضور افراد کم توان با 

1 

 

 
فراوانی و درصد فراوانی ( 1)جدول

 نوع شغل در شرکت کنندگان
 فراوانی درصد فراوانی شغل نوع

 54/55 23 مربی

 87/3 3 مربی کمک

 83/9 8 کاردرمانگر

 22/7 6 گفتاردرمانگر

 83/9 8 روانشناس

 83/9 8 اجتماعی مددکار

 29/1 1 فیزیوتراپ

 22/7 6 فنی مسئول

 87/3 3 مدیر

 87/3 3 پزشک

 111 83 جمع

 

 

 نگرش متخصصان و مربیان به تفکیک سواالت پرسشنامهمیانگین نمره مقایسه ( 2)جدول
 مقدار پی آماره آزمون میانگین رتبه میانگین هاگروه سوال

های ای متناسب با عالیق و رغبتهای حرفهآیا نوع کارگاه
 باشد؟توان میشغلی افراد کم

 168/1 41/414 71/23 2/28 متخصصان*
 62/51 5/26 مربیان* ˃14/1

توان ای، افراد کمهای حرفهآیا حضور معلوالن در کارگاه
 رساند؟آموزش دیده را به خودکفایی می

 115/1 411 45/7 11/51 متخصصان
 58/1 16/53 مربیان ˃14/1

های حرفه ای متناسب با بازار آیا محصوالت تولیدی کارگاه
 باشد؟بومی جامعه می

 79/1 624 95/7 12/23 متخصصان
 58/1 16/25 مربیان ˃14/1

ای در توانبخشی های حرفهتوان در کارگاهآیا حضور افراد کم
 توان تاثیر دارد؟ای افراد کمحرفه

 13/1 423 4/22 16/26 متخصصان
 74/29 15/29 مربیان ˃14/1

های ای و مقدماتی )مهارتآیا آموزش مفاهیم پیش حرفه
های روابط مهارت مفاهیم پایه، های شناختی،مهارت زندگی،

 توان تاثیر دارد؟ای افراد کمدر توانبخشی حرفه( بین فردی و...

 81/9 17/53 متخصصان
41/465 32/1 

 58/1 53/51 مربیان ˃14/1

 

بررسی دیدگاه مربیان و متخصصان توانبخشی حرفه ای در مورد تاثیر کارگاه های حرفه آموزی بر توانبخشی حرفه ای افراد کم توان ذهنی وجسمی
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تابستان 1394، دوره 4، شماره 2، پیاپی 4712

محمد کمالی و همکاران

نیازهای ویــژه در کارگاه های حرفه آموزی، 
تاثیــر آمــوزش مفاهیــم پیش حرفــه ای و 
مقدماتــی بــر توانبخشــی حرفــه ای افــراد 
کم تــوان بــا نیازهای ویژه اختــالف وجود 

ندارد. )جدول 2(

1 

 

 
فراوانی و درصد فراوانی ( 1)جدول

 نوع شغل در شرکت کنندگان
 فراوانی درصد فراوانی شغل نوع

 54/55 23 مربی

 87/3 3 مربی کمک

 83/9 8 کاردرمانگر

 22/7 6 گفتاردرمانگر

 83/9 8 روانشناس

 83/9 8 اجتماعی مددکار

 29/1 1 فیزیوتراپ

 22/7 6 فنی مسئول

 87/3 3 مدیر

 87/3 3 پزشک

 111 83 جمع

 

 

 نگرش متخصصان و مربیان به تفکیک سواالت پرسشنامهمیانگین نمره مقایسه ( 2)جدول
 مقدار پی آماره آزمون میانگین رتبه میانگین هاگروه سوال

های ای متناسب با عالیق و رغبتهای حرفهآیا نوع کارگاه
 باشد؟توان میشغلی افراد کم

 168/1 41/414 71/23 2/28 متخصصان*
 62/51 5/26 مربیان* ˃14/1

توان ای، افراد کمهای حرفهآیا حضور معلوالن در کارگاه
 رساند؟آموزش دیده را به خودکفایی می

 115/1 411 45/7 11/51 متخصصان
 58/1 16/53 مربیان ˃14/1

های حرفه ای متناسب با بازار آیا محصوالت تولیدی کارگاه
 باشد؟بومی جامعه می

 79/1 624 95/7 12/23 متخصصان
 58/1 16/25 مربیان ˃14/1

ای در توانبخشی های حرفهتوان در کارگاهآیا حضور افراد کم
 توان تاثیر دارد؟ای افراد کمحرفه

 13/1 423 4/22 16/26 متخصصان
 74/29 15/29 مربیان ˃14/1

های ای و مقدماتی )مهارتآیا آموزش مفاهیم پیش حرفه
های روابط مهارت مفاهیم پایه، های شناختی،مهارت زندگی،

 توان تاثیر دارد؟ای افراد کمدر توانبخشی حرفه( بین فردی و...

 81/9 17/53 متخصصان
41/465 32/1 

 58/1 53/51 مربیان ˃14/1

 

بحث و نتیجه گیری

نگرش شــغلی افراد شــرکت کننده به تاثیر کارگاه های حرفه آموزی بر توانبخشی حرفه ای افراد کم توان ذهنی و جسمی 
مثبت بود. نگرش مربیان با متخصصان توانبخشــی تفاوتی نداشــت. بین نگرش مربیان و متخصصان در مورد تاثیر نوع 
کارگاه های حرفه آموزی بر میزان رغبت وعالیق شغلی افراد کم توان تفاوت معناداری وجود نداشت و آنان معتقدند که 
کارگاه های حرفه آموزی با عالیق و رغبت های شغلی تناسب زیادی داشته است و از دالیل آن می تواند این باشد که این 
کارگاه ها با توجه به نظر ارزشــیابان حرفه ای، مربیان و متخصصان، نیاز بازار بومی و همچنین رغبت های افراد کم توان با 
نیازهای ویژه راه اندازی شده است. این یافته ها نیز با با یافته های پژوهشی ابطحی )1388( محسنی صدر )1382(، اصغری 
نکاح )1387( و هارتاس )2008( همســو می باشــد زیرا با توجه به نظر مربیان و کارشناســان مدارس آموزش استثنایی، 
توجه به تفاوت های فردی، رغبت های شــغلی، تمرین و تکرار آموزش های حرفه ای بر توانبخشی حرفه ای و توانمندی 

شغلی افراد کم توان با نیازهای ویژه تاثیرگذار می باشد. 
بیــن نگرش متخصصان و مربیــان در زمینه تاثیر حضور افراد کم توان با نیازهای ویــژه در کارگاه های حرفه آموزی بر 
میزان خودکفایی فردی افراد کم توان با نیازهای ویژه تفاوت معناداری وجود ندارد و مربیان و متخصصان معتقدند که با 
حضور مرتب افراد کم توان ذهنی و جسمی در کارگاه های حرفه آموزی، این افراد به خودکفایی فردی نسبی می رسند. 
دالیل احتمالــی وجود توافق نظر در نگرش متخصصان و مربیان را می توان، ضــرورت وجودکارگاه های حرفه آموزی 
برای افراد کم توان با نیازهای ویژه دانست که به افراد کم توان با نیازهای ویژه فرصتی می دهد تا توانایی هایشان را برای 
حمایت از خود به ظهور برســانند و در عین حال از یاس و ناامیدی آنان و از اینکه ممکن اســت نتوانند مانند دیگران در 
کارشــان شایســتگی پیدا کنند، جلوگیری نماید. )گیلبراید،2000( الزمه رسیدن به خودکفایی فردی وجود فاکتورهای 
مهارت های زندگی، تصمیم گیری، حل مســئله، مســئولیت پذیری و... می باشــد )ابطحی1390( با توجه به توافق نظر بین 
مربیان و متخصصان یافته های ســوال پژوهشــی نیز با یافته های ابطحی )1388( و گیلبراید )2000( همسو بوده و حضور 
افراد کم توان با نیازهای ویژه در کارگاه های حرفه آموزی به صورت مرتب می تواند ایشــان را به حد خود کفایی نســبی 
برساند، ضمن اینکه نگرش امروزه در جهان نسبت به افراد کم توان با نیازهای ویژه همانند افراد عادی است و باید آنان 
به حداکثر توان بالقوه خود برســند بطوریکه تفاوتی با افراد عادی نداشــته باشند و تنها یادگیری آنان با روند تاخیر و به 

کندی انجام می شود. )بهراد:1379(
مربیان و متخصصان در خصوص تناسب محصوالت تولیدی کارگاه های حرفه آموزی با نیاز بازار بومی اتفاق نظر دارند. 
بــا توجه به نوع گارکاه های حرفه آموزی و محصوالت تولید شــده و متناســب بودن آن با نیازار بــازار این مطلب به ذهن 
متبادر می شــود که به دلیل اینکه از همان ابتدا چون این کارگاه ها با نظر متخصصان و مربیان راه اندازی شــده است لذا نوع 
محصوالت تولیدشــده نیز با نیاز بازار بومی متناسب می باشد و این امر بر توانبخشی حرفه ای افراد کم توان با نیازهای ویژه 
تاثیر گذار می باشد. همچنین یافته های این سوال پژوهشی با یافته های چنینگ )2007( همسو می باشد که باید متخصصان و 
مربیان عادات و روش های کاری را به افراد کم توان با نیازهای ویژه بیاموزند که برای ایشــان مفید باشــد و آن ها را طوری 
تربیت کنند که پس از فراغت از آموزش بتوانند در شغل های مربوط به افراد نیمه ماهر و غیر ماهر کار کنند و بایستی روی 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی

عنوانمقالهخوبونازنین

تربیت حرفه ای و آموزش شغلی متناسب با بازار کار بومی تاکید کنند. 
)چینینگ،2007(

مربیــان و متخصصان معتقدند که حضور افــراد کم توان با نیازهای 
ویژه در کارگاه های حرفه آموزی بر روند توانبخشــی حرفه ای ایشان 
تاثیرگذار است. خدمات توانبخشی حرفه ای مقدماتی فراهم می آورد 
تا افراد با نیازهای ویژه بتوانند اســتقالل اقتصادی و اجتماعی کســب 
کرده و به دست آورند که یکی از این خدمات حضور افراد کم توان 
بــا نیازهــای ویــژه در کارگاه های حرفه آمــوزی و آمــوزش فنی و 
حرفه ای می باشد. )کتاب جامع بهداشت عمومی: ص 171( در نتیجه 
حضــور فعال و مرتب افراد کم توان ذهنی و جســمی در کارگاه های 
حرفه آمــوزی بر روند توانبخشــی حرفه ای از دیــدگاه متخصصان و 

مربیان تاثیر گذار می باشد.
بیــن نگرش مربیــان و متخصصان بــه لحاظ تاثیر آمــوزش مفاهیم 
پیش حرفه ای و مقدماتی بر توانبخشی حرفه ای افراد کم توان با نیازهای 
ویژه از نظر آماری تفاوت معناداری نبود. از دیگر خدمات توانبخشی 
حرفه ای آموزش مهارت های زندگی، مفاهیم پایه )خواندن، نوشتن، 
حل مسئله، ریاضی، روابط بین فردی و...( به افراد کم توان با نیازهای 
ویــژه می باشــد و این خدمات توســط مربیان و متخصصــان به افراد 
کم توان با نیازهای ویژه ارائه می شــود که با توجه به نتیجه به دســت 
آمده نیز مشــخص گردید که ایشان نیز با یکدیگر در خصوص تاثیر 
آموزش مهارت ها ی پایه و زندگی به افراد کم توان با نیازهای ویژه بر 
روند توانبخشــی حرفه ای افراد توافق نظر دارند. یافته های این تحقیق 
نیز بــا یافته های تکین ارســالن )2007( شــه ناصریان )2001( بریگر 
و همکاران )2009( همســو می باشــد. هدف آمــوزش مهارت های 
زندگی و پایه به افراد دارای ناتوانی هوشــی و جسمی، آماده ساختن 
آن هــا برای زندگی اجتماعی و فراگیری مهارت های ضروری جهت 
داشتن یک زندگی مستقل یا با حداقل وابستگی است. )تکین ارسالن 

و ساکوگلو 2007، شه ناصریان 2001، بریگر و همکاران 2009(
اگــر این توافق نظر بین نگرش مربیــان و متخصصان را در خصوص 
روند توانبخشی حرفه ای مبنا قرار دهیم، هم اکنون باید شاهد این باشیم 
کــه حداقل نیمی از این افراد کم توان با نیازهای ویژه پس از فراغت از 
آموزش های حرفه ای، وارد بازار کار شــده باشند! و یا حداقل با توجه 
به خدمات توانبخشی حرفه ای که به افراد کم توان با نیازهای ویژه ارائه 
می شود پنجاه درصد آنان به توانمندی شغلی رسیده و بتوانند در ایجاد 
فرصت های خود اشتغالی موفق باشــند. با توجه به آمار کسب شده از 
هشت مرکز حرفه آموزی و کارگاه های حمایتی و تولیدی افراد کم توان 
با نیازهای ویژه در سطح استان کرمان، از تاریخ اول مهر 1391 تا ابتدای 
شــهریور 1392، از تعداد 432 معلول خدمت گیرنده از این مراکز در 
طول تاریخ ذکر شــده فقط 46 نفر ترخیص موفق )خود اشــتغالی در 

راســتای حرفه ای که یاد گرفته اند( داشته اند 
و 46 نفر دیگر بــه دلیل عدم حمایت جامعه 
از ایشــان در مراکز بصورت مستقل و تحت 
نظارت مربیان در راســتای حرفــه ای که یاد 
گرفته اند مشــغول به کار می باشــند و مراکز 
بابــت فروش محصوالت ایشــان مبلغی را به 
آنــان پرداخت می کنند. بــا توجه به مصاحبه 
صورت گرفته بــا مربیان و متخصصان، آنان 
از عدم وجود حمایت های پس از ترخیص از 
مرکــز از افراد کم توان با نیازهای ویژه، عدم 
وجود فرصت های شــغلی مناسب در محیط 
خارج از مرکــز، کمبود بودجه های حمایتی 
و پیگیری های پس از ترخیص و عدم وجود 
مراکــز کارآفرینی خاص افــراد کم توان با 
نیازهــای ویژه، ناخرســندند. ایــن یافته ها با 
یافته هــای پژوهشــی غفار تبریــزی )1369( 
ود ورث )2004( شــهرامی )1383( هارتاس 
)2008( عنبــرزاده )1383( ابطحــی )1388( 
قلعه )1380( متقیانی )1376( همسو می باشد.

نتیجه گیــری:متخصصان توانبخشــی و 
مربیان نسبت به تاثیر کارگاه های حرفه آموزی 
بــر توانبخشــی حرفــه ای افــراد کــم توان 
ذهنی و جســمی نگرش مثبت داشتند و بین 
نگرش های ایشــان تفاوتی مشــاهده نشد. با 
توجه به اهمیت باالی توانمند سازی شغلی و 
توانبخشــی حرفه ای افراد کم توان با نیازهای 
ویژه با حضــور در کارگاه های حرفه آموزی 
و پیچیدگی ها و چالش هایــی که این مقوله 
تاکنون داشته است، پیشنهاد می گردد سازمان 
بهزیستی و نظام آموزشی-حرفه آموزی افراد 
کم توان با نیازهای ویژه به بررسی توانبخشی 
حرفــه ای، نــوع کارگاه هــای حرفه آموزی، 
مهارت های  زندگــی،  مهارت های  آموزش 
پایه، شیوه ارزشیابی حرفه ای، تناسب آموزش 
حرفه با بازار کار و سایر عوامل دخیل بر روند 
توانمندسازی شغلی و توانبخشی حرفه ای افراد 
کم توان با نیازهای ویژه بپردازد و متناسب با 
نوع معلولیت، جنســیت، توانمندی های افراد 
کم توان با نیازهای ویژه، نظرات کارشناسان، 

بررسی دیدگاه مربیان و متخصصان توانبخشی حرفه ای در مورد تاثیر کارگاه های حرفه آموزی بر توانبخشی حرفه ای افراد کم توان ذهنی وجسمی
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تابستان 1394، دوره 4، شماره 2، پیاپی 4912

محمد کمالی و همکاران

متخصصــان و مربیــان، واقعیت ها و چشــم 
اندازهــای منطقی، مهارت هــای الزم جهت 

تربیت شــغلی و حرفه ای را بمنظور زندگی سازگارانه افراد کم توان با 
نیازهای ویژه بیش از پیش مدنظر قرار دهد.
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